
 
 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СИТУАЦІЇ З ВНУТРІШНЬО 
ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ В УКРАЇНІ (СІЧЕНЬ 2015) 

 

Тарас Доронюк, 

Андрій Солодько 

 

Click for English   

 

 

http://www.cedos.org.ua/uk/folks/taras-doroniuk
http://www.cedos.org.ua/uk/folks/andrii-solodko
http://www.cedos.org.ua/uk/migration/internally-displaced-person-in-ukraine-policy-review-january-2015


 
 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СИТУАЦІЇ З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ В УКРАЇНІ (СІЧЕНЬ 2015) 

Тарас Доронюк, Андрій Солодько 

 

Дані Міжвідомчого координаційного штабу та Управління Верховного комісара у справах біженців ООН 

У державний бюджет на 2015 рік на потреби Міністерства соціальної політики 

для “надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг” закладено 510 млн гривень.  
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Дані надані Міністерством соціальної політики. Їх можна завантажити у форматі xls 

 
Слід зазначити, що згідно з соціологічним опитуванням, проведеним 
Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, 
53,5% громадян не вважають державну допомогу достатньою, а 50,1% 
вважають, що її потрібно збільшити (протилежної точки зору дотримуються 
відповідно 46,5% і 49,9%). В цьому плані позиція респондентів є 
неоднозначною, хоч і переважає думка про необхідність додаткового 
залучення коштів з боку держави. З іншого боку, більшість опитаних, а саме 
80,8%, вважає що така допомога не повинна скорочуватися. Слід розуміти, що 
мова йде не тільки про грошову допомогу, але і про забезпечення ВПО речами 
першої необхідності, тимчасовим житлом, допомогу з працевлаштуванням і т.д. 

*** 

22 січня вступив в дію Наказ СБУ №27ог "Про затвердження Тимчасового 
порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів 
вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей" . Наказом 
закріплюються обмеження на рух осіб та товарів, фактично встановлені на 
основі частини 2 статті 14 Закону України  "Про боротьбу з тероризмом", яким 
передбачено, що у районі проведення антитерористичної операції можуть 
вводитися тимчасово обмеження прав і свобод громадян. 

http://www.cedos.org.ua/data/%D0%92%D0%9F%D0%9E-%D1%81%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C.xls
https://drive.google.com/file/d/0B4ZHmPNByuQwcE9qRi1LNHdXMlE/view?usp=sharing
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/63490.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/63490.html
http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/63490.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-15
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Хоча сам зміст наказу не суперечить законодавству, проте спосіб 
оприлюднення ставить під питання його чинність. Відповідно до статті 
57 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 
права і обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у 
порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що 
визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення у 
порядку, встановленому законом, є нечинними. Станом на 2 січня Наказ не 
опубліковувався в офіційних виданнях, а був оприлюднений лише на сайті 
Служби безпеки України та Державної фіскальної служби. 

Відтепер переміщення можливе тільки в одному з 7 діючих пунктів пропуску за 
умови пред’явлення перепустки. Перепустка оформляється в одному з 4 
управлінь МВС у Дебальцевому, Старобільську, Маріуполі та Великій 
Новосілці. При цьому перепустка видається тільки повнолітнім особам, а 
інформація про дітей вписується в перепустки батьків, тобто фактично особи 
молодші 18 років не можуть самостійно пересуватися. 

Для отримання перепустки необхідно обґрунтувати необхідність поїздки та 
вказати маршрут прямування. Очевидно, що це створить перешкоди для 
реалізації громадянами своїх прав, адже дуже часто їм важко довести 
’’необхідність поїздки’’ через втрату документів, що посвідчують особу чи 
підтверджують право власності, тим більше що документи, видані органами на 
непідконтрольних територіях, уповноваженими органами України не 
визнаються. 

Що стосується товарів, то відповідно до п. 1.14 Наказу переміщення вантажів 
дозволяється виключно суб’єктам господарювання, які знаходяться на обліку в 
органах ДФСУ та сплачують податки до Державного бюджету України. На 
сьогодні, відповідно до Додатків 5 і 6 Наказу №27ог, це 30 підприємств: 24 з 
Донецької області та 6 з Луганської, які виробляють здебільшого промислові 
товари. Для ввезення чи вивезення продовольчих товарів на суму понад 5000 
гривень іншими підприємствами чи фізичними особами потрібно отримувати 
спеціальний дозвіл, строк розгляду якого становить 30 днів. Таким чином, на 
сьогодні на непідконтрольні території оперативно може бути доставлена тільки 
гуманітарна допомога, для якої передбачений спрощений триденний порядок 
оформлення дозволів. 

На думку УВКБ, введення обмежень на пересування матиме негативні наслідки 
в першу чергу для цивільного населення, ускладнивши його і без того важке 
становище та поглибивши гуманітарну кризу. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://www.unhcr.org/54c24b946.html
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*** 

У січні було опубліковано відразу три документи від міжнародних організацій, 
що стосувалися внутрішньо переміщених осіб. Вперше відповідна частина була 
включена в щорічний звіт міжнародної правозахисної організації Human Rights 
Watch. 27 січня 2015 року Управління Верховного Комісара ООН у справах 
біженців опублікувало оновлену Позицію щодо питань міжнародного захисту, 
пов’язану з подіями в Україні. УВКБ закликало виключити Україну зі списку 
’’безпечних країн перебування’’ та звернувся до урядів третіх країн з проханням 
сприяти громадянам України в продовженні документів, які дають право 
законного перебування. 

Парламентська Асамблея Ради Європи в Резолюції 2028 (2015) звернулася до 
сторін конфлікту із закликом поважати права внутрішньо переміщених осіб, 
вжити заходів для надання їм можливості безпечно покинути зону ведення 
бойових дій. Резолюція закликає українську сторону сприяти попередженню 
випадків дискримінації ВПО, розслідувати порушення їхніх прав та спростити 
бюрократичні процедури, особливо ті, які перешкоджають наданню 
міжнародної гуманітарної допомоги. 

Підготовано за підтримки Міжнародного фонду "Відродження"(Україна) 
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